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Do wszelkiej maści katastrofistów, dekadentów, głosicieli lęku i niepewności lubimy odnościć się z pogardliwym pobłażaniem. Jeśli już nie
gromimy ich pryncypialnie, że tacy niekonstruktywni, że się nie włączają, nie budują zrębów, nie
współtworzą jasnego jutra to przynajmniej
traktujemy ich jak kawiarnianych kabotynów,
których myśli nie zasługują na konfrontacj~
z rzeczywistością. Lecz· w epokach kataklizmÓ'V
dziejowych, wojen, rewolucji, przewrotów politycznych - owi histeryczni kabotyni widzą czasami rzeczy, których nie dostrzegają krzepcy
i optymistyczni racjonaliści. W naszych oczach
płata nam takiego głupiego figla polska awangarda lat dwudziestych. Przyboś, optymistyczny
kor,struktywny, przesiewający pedantycznie
każdą metaforę przez sito rozsądku i obserwaCJi,
programowo zwrócony w przyszłość mądrzejszą
i piękniejszą - zdaje się nam dziś poetą zgoła
arkadyjskim, a zakres jego widzenia (chociaż nie
metoda) wcale nie tak znów bardzo dystansuje
Staffa. A Witkacy?
Witkacy zobaczył koniec Polski szlacheckiej w
perspektywach, jakie przeczuwał w latach dwudziestych może tylko Żeromski. Ale p8szedł
znacznie dalej niż autor Przedwiośnia: ujrzał
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IG NA CY WITKIEWICZ

rozkład -

ostateczny, jak mniemał
pewn~j
cywilizacji. Cy wilizacji europejskiej. Pożegnanie
jesie ni naw e t w tytule stawia laką diagnozę. Ma
ona se ns głębszy - i szerszy zarazem, niż kons tatacje kr es u formacji burżuazyjnej. w c 1ąz
\.! Witkiewicza powracające, choć obie te sprawy
siq łączą. Sens katastroficzny! Zapewne, ale dwuznaczny: zginie metafizyka i sztuka, zszarzeje ży
cie po potopie, lecz w finałach obu Witkacowskich powieści bohaterowie, wolni od uczuć metafizycznych, są nareszcie w jakiejś mierze szczę
ś liwi.

Dźwięczą tu echa Spenglera, lecz jakby zrelatyw izowane, a ponadto cz ąstkowe: z Untergang
:les AbendLandes przejmuje Witkacy głównie tezę i dziś jeszcze godną zastanowienia: Bowiem
obecny układ sil politycznych świata , prężność
dwu młodych cywilizacji - amerykańskiej i radzieckiej, rosnące znaczenie ludów Azji i Afryki ,
malejące - państw europejskich - wszystko to
daje niemało powodów do przypuszczeń , że nadchodzi epoka synkretyzmu, że stara chrześcijati.
ska kultura Zachodu wkrótce istotnie utraci sw0j
wielowiekowy monopol. Tak, są to przypuszcz(·nia modernistycznych dekadentów, podobne myśli już Mi ciń skiemu snuły się po głowie - ale
trudniej je dzis iaj zbyć wzruszeniem ramion niż
czterdzieści lat temu.
A i sam „dekadentyzm" Witkacego nie jest taką prostą s prawą. Irzykowski, a po nim Stawar,
zbyt ułatwili sobie żys:: ie , dostrzegając tu tylko
mechaniczn e relikty moderny . Zważmy , że dekadentyzm ten jawi się ciągle w cudzysłowie drwiny lub w groteskowej hiperboli. Jest w nim tyleż
urzeczenia, co szyderstwa. Zaś w planie czysto
intelektualnym, w filozoficznych dyskursach bo-

baterów, trafiamy często na jawne zmaganiu
Witkacego z pewnymi przesłankami dekadentyzmu , na otwartą polemikę. Zaczy na sie ona
atakami na Nidschego i Bergso na, kot'lczy m.i11.
właśnie na Spengle rze. Posłuchajmy jedneg0
z dial ogó w Matki, chociaż cytat będzie przydługi :
„LEON: Jeśli mamy już raz do diabla ten int elel,t, który według Spenglera jst symptomem
upadku , to mamy go dany na coś, ni e tylko na to,
aby uświadomi ć so bie ten nasz upadek i ni<: wi ę ··
cej. Ten sam intelekt może stać s ię czymś twórczym i odwrócić ostateczną kata s trofę.
ZOFIA: To są gołosłowne obietnice. Jak to wykonać , tego sam nie wiesz.
LEON : Wiem, jak zacząć. A więc przede wszystkim nie chować głowy pod skrzydlo, tylko spojrzeć prawdzie w oczy i tym właśnie pogardzan ym
dzi ś intelektem odeprzeć historyczną prawd ę,
która się na nas wali: szarzyzna, mechanizacjci ,
plugawe bagienko społecznej doskonałości. Dlatego, że intelekt okazał się symptomem dekadencji , stać s ię antyintelektualistą , sztucznym
durni e m, blagierem a la Bergson ? O, nie. Na odwrót: uświadomić sze rokie masy, że wolny, naturalny rozwój społeczny grozi upadkiem."
Oto intelektualisty czne, antydeka de nckie credo
Witkacego. Kto ś móglby tu rzec oczywiście , że
wyznań bohaterów dramatu nie nal eży przepisy wać autorowi. Tym bardziej, że sam Witkacy za strzega się we wstępie do Tumora Mó.z gowicza, i ż
w y powiedziom swoich postaci nie przydaje żad
nego obiektywnego znaczenia. Tc same co w
Matce tezy i podobne wywody znajdziemy jednak w jego pra cac h teoretycznych; (. .. ) cale. ic h
partie włącza Witkie•Nicz do swoich sztuk ni emal in extenso. A przytoczony dialog jest z wi c iu
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względów istotny: zakreśla granice nie tylko dekadentyzmu, lecz i katastrofizmu Witkiewicza.
Bo szarzyzna, mechanizacja, kres wielkich indywidualności, zanik uczuć metafizycznych, bezm yś lne szczęście sytych zwierząt , czym grozi
„wolny rozwój społeczny", są - twierdzi Witkacy prawdopodobnie nieuniknione, nie są
jednak a b s o I u t n i e
nieuniknione. Gdyby
społeczeństwa uświadomiły sobie niewesołą realność owej perspektywy, można by rozpocząć
przeciwdzia ła nie ( ... ). Wątła jest ta nadzie ja Witkacego, niemniej istnieje: „Dopiero cała ludzkoś~
uświadomiona w ten sposób stworzyć może taką
atmo sfe rę społeczną, w której pow st ać będą m o gły
indywidua nowego typu mówi dalej
Leon. - Moż e to fik cja, ale jedyna, której warto
jeszcze spróbować. W każd y m razie tam, gdzie
my idziemy teraz, d ok ąd wloką nas ślepe siły
społeczne, to jest ku ostatecznej mechanizacji
i zbaranieniu , nie ma przed nami nic."

I zn owu warto się zastanowić: czy to, przed
czym Witkacy ostrzega, jest tylko ponurym fanatyzmem? Do ść w każdym razie niezwykłym na
tle naiwnego hurra-technicyzmu futurystów i na
tle polskiej rzeczywistości lat dwudziestych.
Grcżba mechanizacji w kraju, gdzie nawet dzis iaj przechodnie na widok nowego samochodu
zac howują s ię jak dobrzy dzicy z Robinsona ?
Dla

współczesnych

Witkacemu czytelników
to jeszcze czy sta fantazja . Ostrz eże ni;:,
jakie tu pada , jest zresztą jednym z pierwszyc h
tego typu w literaturze XX wieku: cy tata z Matki (1924) wyprzedza o lat siedem Nowy wsp ani ały
świa t Huxk ya, a pełne sformułowanie tezy daje
Witkacy już w roku 1918. Obecnie jednak ni e jest
to fantastyka. „Proroctwa wygłaszane w roku
może była
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spełniają

się

znacznie szybciej, niz przyostatnio tenże Huxley
w Bra ve New World Revi sited. Wtóruje mu plejada socjologów i p syc hologów na Zachodzie:
problem „cywilizacji mrowiska" zaczyna być czołowym zagadni e niem najbliższej przeszłości wyrnko uprzemysłowionych krajów. Nas oczywiście
jeszcze w pełni nie doty czy, ale np. w USA budzi
wyraźny niepokó j. „Dzięki specjalizacji i m ec hanizacji pracy - pisze Van der Haag, wybitny
amerykański badacz kultury masowej więk 
szość ludzi jest standartowa , nie ma urozmaicenia, jej wzory i rytmy ustala maszyna; zosta w irlj ąc mniejszy zakres ind ywidua lnej inteligencji.
Z org anizowana produkcja, karmiąca maszynę
i karmiona przez maszynę, zależy od biurokratycznego sys temu i wy maga od robotnika tylko drobnych, w nieskończoność powtarzanych czynności.
Monotonia jest tym bardziej przykra , że rozmiary
produkcyjnych zakładów rozlużniają łączno ść robotnika z produktem końcowym i w ogóle z produkcją jako możliwym do ogarnięcia proce se m.
(.„) Ż yc ie rozpala się na dwie części: praca ś rodek, i zabawa ce l. Ciężar rozrywki i osobistyc h doznań przesuwa się na coraz większą część
życia wolną od pracy. Najdłuż szy jednak okres
cza su poświęcony jakiejś jednej rzeczy nadal
zużywa s ię na pracę. Otępiający skutek bezsensownego wyładowa nia e nergii pozostaje i wpl y wa na rodzaj poszukiwanych doznań w zabawie.
Chociaż skazani na przyjemność, ludzie bardzo
często czują się więźniami, zwolnionymi na sło 
wo, starają się zapomnieć, idą c „od rozrywki clo
rozrywki w roztargnieniu" (T. S. Eli ot). Monot.Jn ia kal ec zy ludzi psychicznie, przygasza ich
i rozdrażnia. („.) Odpoczy nek często staje się popuszczałem"

-

s twierdził
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gonią

- choćby za naktóra równoważyłaby monotonię pracy
i dała poczucie, że się „ż~·je".
Jesteśmy już w samym centrum współczesnej
problematyki alienacji, frustracji, masowych nerwic, „chorób cywilizacji". Niełatwo odpowiedzieć,
w jaki sposób przeczuł ją i przewidział Witkacy.
Może pomogła mu właśnie dekadencka nadwrażliwość, może wczesny, jeszcze antytechnicystyczny, futuryzm rosyjski, może tayloryzm, może ponure ekspresjonistyczne wizje społeczeństwa robotów w rodzaju R.U.R. ćapka, może gwaltov,:na
awersja Spenglera do miast-metropolii''
za

U ŻRÓDEŁ „CZYSTEJ FORMY"

czymś podniecającym

miastką,

K. P u zyna: „\Vitka c .v" - W s t~p do „Drumutów-''
S. I. Witkiewicza, Tom I ; PIW, 1962 r.

Stani sław Ignacy ma lat dwadzieście dziewięć.
Formalnie rzecz traktując jest malarzem ukończył studia w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych, ma za sobą kilka wystaw zbiorowych
i jedną indywidualną, niezłe recenzje. Sam uważa się za artystę tout court: próbował już swych
s il w dramacie (w wieku lat ośmiu!), fotografice,
szkicach filozoficznych oraz powieści („622 upadki

Bunga,

czyli

Demoniczna

Kobieta"),

którą

uko11czyl mając lat 26. Trasę Zakopane-Kr:.tków opuszczał dotąd kilkakrotnie: odbył „artystyczne podróże" do Wioch, Francji i Anglii ,
z wizyt u ojca w Lovranie zna wybrzeże Adriatyku, \Ve wczesnej młodości wędrował po Litwie
i Podolu, docierając aż do Kijowa i Petersburga.
W dziedzinie życia uczuciowego ma za sobą mło
dzieńczą , egzaltowaną
miłość do panny Ewy
Tyszkiewiczówny , burzliwy romans z Ireną Sols ką , parol e tnią amitiee amoureu se z Heleną Czerwijowską; w roku 1913 ogłasza swe zaręczyny
z poznaną w Zakopanem córką adwokata z Miń
ska panną
.Jadwigą
Janczewską.
Zna się
i przyjaźni z całą bywającą w Zakopanem elitą
kulturalną Polski , zarówno z pokolenia swego
ojca, jak i spośród rówieśników, z których każdy
zresztą niemal jest już „kimś " w życiu i ma za
sobą znaczące dokonania: Bronisław Malinowski,
Leon Chwistek i K a rol Szymanov-•ski są mu chyba najbliżsi, uwielbieniem otacza Tadeusza Miciński e go. Syn znakomitego, lecz dalekiego ojca,
pozostający w Zakopanem na utrzymaniu matk: ,
nauczycielki muzyki - sam boryka się jednak
z zasadniczymi wątpliwościami co do swego po9

wołania

„Obawiam s ię , że pan moi co gorsza zosta.~
na cale życie chłopczykiem bawiącym się w sztukę" monituje go Miciński ustami Maga Childeryka w Upadkach Bunga, l eczący Witkacego
lekarz psychoanalityk, dr Beaurain, orzeka„.
„kompleks embrior.a". Przed obiema tymi „diagnozami" pacjent wprawdzie się broni, na żadi;m
wszakże program swej przyszłości się nie zdobywa, miotając się w niezdecydowaniu „weltschmertzach" i ogólno-artystycznych chandrach.
Stan swego ducha określa w y rażnie: „Jestem
najnieszczęśliwszym z Jud zi. Jestem bardzo chory
i zagmatwany w sobie do ob ł ędu . Góry muszę
przewalić. I coraz bardziej się w tym kierunku
natężam, aż do pęknięcia" ...
i

przyszłości.

gąc być artystą , może stać się

Innymi słowy: osobowo ść Witkacego, zarówno
psychiczna jak i artystyczna - c hoć poszczególne
jej elementy ukształtowane są już w ogólnych
zarysach - znajduje się jeszcze w stadium niejako potencjalnym, niewykrystalizowanym i wewnętrrnie niespójnym. By „bawiący się w sztukę" „embrion" narodził się człowiekiem i arty··
stą, by zaszła chemiczna reakcja sca lenia i krystalizacji cząstek bulgocącego roztworu trzeba
b y ło dopiero wstrząsu zetknięcia z rzeczyw istością inną niż rzeczywistość elitarnej cieplarni
zakopiańsko-krakowskiego ś rodowiska. Progiem
tej innej rzeczywistości sta ła sie wyprawa w
„subtropikalne okolice" w przeddzień wybuchu
I Wojny Światowej, której lata, połączo;1e
nit:twem w rosyjskiej rewolucji. procesu krystalizacji Witkacego ostatecznie dokończyły.
Jak rozpoczął się ów proces, jakie fakty poprzedz i ły go bezpośrednio? 21 lutego 1914 roku. w
mlodopolskim egzaltowanym geście ginie samo10

l!ój c zą ś mi e rcią

narzeczona Witkacego panna Janr zewska. Smierć ta ~·s trząsn ę ła nim głęboko.
Siady tego od c zytać można w kore spondencji
Witkie\vicza- ojca , który z dal e ki e j Lo v rany ;;le
li sty mając e sy na podtrzyma ć n a duchu , wskazuje drogi w yhcia z psychiczne go kr y zys u , każą c:
mu „żyć dla matki" a przede wszystkim dla sztuki. W tej sytuacji przychodzi Witka cemu z pomocą je den z j ego najdaw n iejszyc h i naj w ie rni e .i>zych przyja c iół - Broni sł aw M a linowski. Mate matyk, etnolog i antropolog, od kilku lat już znajduj e się na drodze kari e ry naukowej w L o ndyni e. Ich rozbi e żn e zainteresowania i losy ni e stal y
s i ę powodem zerwania kontaktów. W roku 1911
Witkacy bawi u „Bronia" na wakacjach , utrzymują stalą korespondencję. Ki e dy wiosną 1914 ,..
Malinowskiego , prz y gotowują ce go wła ś ni e b::idawczą wyprawę n a
Nową
Gwinee, do b iega
wie ś ć o zakopiański e j tragedii, natychmia s t propo nuje przyjacielowi prz y łączeni e s i ę do ek spedycji w charakterze r ys ownika i fo togr a fa. Witka cy propozycję akceptuj e. \V cze rwcu 1914 roku
o baj z Brani em znajdują się już na p o kiadzi ~
„Orsovy'', statku Królewskich Linii W sc hodnie i1,
kt óry przez Morze Śródziemn e, Kan a ł S uc sizi
i Morze Czerwone wie zit• ich do pi e rwsz ego etapu
podróży na Cejlon. ( ...)
Mamy ot o Witkacego „u brzegów t ro pikaln e j
dżungli."

Z e tknięci e z jej żarem. zapachem, kol o r e m
i kształtem. zaludnia j ąc y mi ją niepojęt y mi kolor ow y mi widmami czł e kokształtn y ch stworów ,
wywołuje doznania których ni e umie z niczyr.1
porównać:
metafizyczn e j dziwno ś ci istnienia"' ,
żarłocznego
niezos p o kojonego „ni e nasy cenia
fo r mą " ,
wreszci e b ezradnośei jego wł a snego
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Istnienia Poszczególnego wobec rzcczywistośri
której nie sposób zrozumi e ć w kat egoriach racjonalnych, logicznych, filozoficznych, ni ująć w zastanych i dostępnych rygorach i konwencjach
adystycznego wyrazu. Oszołomiony natłokiem
wrażei1 stara się je na razie przynajmniej zanotować. Telegraficzny styl zapisu, w bezładnie wyrzucanych zdaniach oddaje naj\vierniej rnten~ywność odbioru owego egzotycznego świata , ,, aż
potwornego od piękności " , w którym tak ni e oczekiwanie znalazł się Witkacy. (... )
O stanie ducha Witkacego mówią os tatni e zd::i nia jego listu do ojca, spinając klamrą upaln e
cejlońskie dni czerwcowe z mroźnym zakopiań
skim dniem 21 lutego 1914 roku.
„vVszy stko to sprawia najstraszniejsze cierpienie , ból nic do zniesienia, bo Jej ni e ma ze mną.
Tylko rozpacz najgorsza i bezsens widzenia t e j
piękności. Ona t ego nie widzi. a ja nie jestem
arty s tą. Najgorszemu wrogowi nie życzyłbym ,
aby przeżył !o, co ja przemyślałem na okręci e ,
i co cierpię patrząc na niepojętą piękność świata.
Vv'szystko to się we mnie nie mieści psychicznie.
Wszystko trucizna , która zbliża do myśli o śmiu
ci. Kiedyż się s kończy to nadludzkie cierpic.

?',

111e. . ..

Ki e dy po powrocie do Polski , po czteroletni e j
blisko nieobecności , w czasie które j zaznał cie r pień bardziej nieludzkich niż wypłakiwane w liście do ojca. Witkacy opublikował w zakopiai'lskim pi semku dwa pierwsze odcinki swoich zapisków „Z podróży do Tropików", w numerze 17
tego pisemka ukazał się, podpisany literkami B„„
,.List do ReclGlccji" , w którym nieznany czytelnik
dzieli s ię swoimi refleksjami z lektury:
„W kimś, kto nie zna cał e j twórc z o ś ci Ignacego
13

Witkiewicza, felieton ten rozbudza apetyt , chęć poznania , wniknięcia w tę dziwną konstrukcję psychiczną człowieka, który w ramy prawdziwie
artystycznego ujęcia wtłacza sn y koszmarne a potworne. Wybujała przyroda dalekich kr a jów m<;czy go i czaruje, przytłacza siłą, ale tam znalazł
on dla swej potężnej indywidualności właściwe
miejsca. Ten samotnik wychowny w polskich
gó r ach. musiał przejechać dalekie morza i lądy,
aby zobaczyć odbicie snów swoich nienasyconych.
Podró ż też ta wpłynęła zasadniczo na jego twórczość ... Dziś można powiedzieć już kim jest Ignacy Witkiewicz. Parę wystaw obrazów w Krakowie i Warszawie oraz ostatnia w Zakopanem dały poznać publiczności tego szermierza nowych
idei w sztuce ... Jaka ogromna różnica przez tych
kilka lat! Dawniej to było szukanie swej drogi .
dzi ś świadomy siebie artysta operuje znakomitymi środkami technicznymi ... Swiat wizji Witkiewicza to koszmar potwornie bolesnej zmysło
wości , wyb ujał y sen tropikalnego słońca, olbrzymich jaskrawych kwiatów, ginących po prostu
przez si łę żądz, a wszystko to przepojone głębo
kim smutkiem w metafizycznym przeży c iu świa
ta" ...
Oto postawiony przed pól wieku problem . d o
któreg o wypadło nam teraz powrócić. Zarazem
stwierdzenie faktu: egzotyczna wyprawa z 1914
roku przestał być jedynie epizodem biografii .
lecz zaczęła procentować pod pędzlem i piórem
dojrzałego artysty, stając się zarówno niewyczerpanym żródłem in spiracji jak i trwałą kategorią
filozoficzną, za po ś rednictwem której Witka;-y
dokonuje oglądu i oceny otaczającego go świata .
An na M1c1ń s ka: „U źródel »czystej formy «"';
„l<ultwa" Nr 18 1971 r.
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MATRA
NIESMACZNA SZTUKA W DWÓCH AKT ACJI

os oby:
JANINA WĘGORZEWSKA, matrona J
LEON WĘGORZEWSKI, jej syn
ZOFIA PLEJTUS, panna lat 24
JOACHIM CIELĘCIEWICZ, dyrektor tda tru
APOLINARY PLEJTUS, ojciec Zofii
,,
ANTONI MURDEL-BĘSKI,
podejrzane indywiduum
LUCYNA BEER, bardzo duża i bardzo piękna
dama, typ semicki
NIEZNAJOMA MŁODA OSOBA
NIEZNAJOMY MŁODY MĘŻCZYZNA
GŁOS Z ZA SCENY
ALFRED HR. DE LA TREFOUILLE
WOJCIECH DE POKORYA-PĘCHERZEWICZ
DOROTA, służąca

sześciu

- - WANDA RUCIŃSKA
- ANDRZEJ BURZYŃSKI
- BARBARA BARYŻEWSKA
- HIERONIM KONIECZKA
- WŁADYSŁAW JEŻEWSKI
OŁDAKOWSKI

-

LUKASZ

--

TATIANA PAWŁOWSKA
W,1NDA RUCIIiTSKA
TADEUSZ TUSIACKI
TADEUSZ TUSIACKI
ANDRZEJ BOGUSZ
ZYGMUNT SIERAKOWSKI
EW A EKWIIiTSKA

oraz
robotników
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SCENOGRAFIA :

HIERONIM KONIECZKA

RYSZARD

ASYSTENT REŻYSERA:

ANDRZEJ BOGUSZ
UKŁAD

'

STRZEMBAŁA

O PRACOWANIE :VIUZYCZNE:
GRZEGORZ KARDAŚ

SCEN PANTOMIMICZNYCH:

WIKTOR CHARCZENKO

U ZTióDEL TEATRU WITKACEGO
Pierwszy m pytaniem , które starałem się rozroztrząsając teatr Witkiewicza, by!o
pytanie, co się w nim właściwie dziej e: inaczej
mówiąc, jak można okre ś lić wspólną i głęboką
motywację działań bohaterów. Wielu czytelników , krytyków i reży serów brało dosłownie pow iedz,enie Witkacego, i ż nową sztukę należy sobie „wyobrazić w zupeł nej dowolności absolutnie
wszystkiego z punktu widzenia życia ", czym rozgrzeszali się z wszelkiej troski o spoi stość i dorzeczność scenicznych wydarzeń i postępowania
bohaterów. Cóż jednak znaczy dla Witkacego sło
wo „życie " ? To dzied zina hominis fabri: krzątn
się tam ludzkość, rozumiana jako gatunek, z nużącą monotonią troskając o chleb i przyjemność zwłaszcza seksualną. Istnieje wszakże
dziedzina wyższa, przynależna wiekuistej trójcy:
rei igii , filoz.ofii i sztuce, trójcy, zjednoczonej
wspó lno ścią uczucia metafizycznego, do którego
powołany został człowiek„. ale jako jednostka
wyłącznie. To co dzieje się w dramatach Witkacego jest zapewne absurdem i dowolności1
z punktu widze nia życia " praktycznego; ale to
~J aśnie praktyczne życie jest jałowym absurdem
w porównaniu z „łagodnie prze świecającym
światłem („.) Tajemnicy Istnienia". Dl atego też
postępowanie bohaterów , pozornie tylk o przypadkowe, naprawdę wyraża rozpaczliwą pogoń za
momentami metafizycznego szczęścia , za - mistycznym na poły - doznaniem jedno ś ci w wielstrzygnąć,

ości „.

Sztuki Witkiewicza rozjaśniają się łatwo, jeżeli
bohaterami poruszają te same potrze-

przyjąć, że
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by co pisarzem. Zamknięci w osobliwym światku
jego prywatnej metafizyki, urządzają oni najwyraźniej gry o Tajem n i cę; tak inscenizują
wydarzenia i kształtują w sobie „sztuczne jaź
nie", aby zamienić własne życie w dzieło sztuki
i pośrednio chociaż liznąć poczucia Tajemnicy,
zastrzeżonego w zasadzie dla artystów czy filozofów. Muszę raz jeszcze przytoczyć zdanie, które
najści ś lej wyjaśnia stosunek Witkacego do wła
snych postaci: uważa on je mianowicie za ludzi ,
„którzy w dawnych czasach byliby może awanturnikami, kondotierami, diabli wiedzą jakimi
niespokojnymi duchami , aspołecznymi „metafizycznymi duchami " bez formy, przeżywającymi
swój metafizyczny niepokój w czysto życiowych
przejawach". Owi artyści życia, nowi dandysi,
musz ą być dzisiaj śmieszni, ponieważ „rasa metafizycznych awanturników wygasła"; oni jedni
tylko zachowali - w epoce zaniku uczuć metafizycznych - głód Tajemnicy , głód, którego n3sycić nie mogą„. Dlatego zasł ugują na miano ludzi - „ byłych ludzi' ' - w przeciwieństwie do
bezmyślnego tłumu przyszłości.
Jednakże pojawia się od razu następne pytanie.
Wszystkie sztuki Witkacego zostały napisane w
tonacji parodystycznej. Postępowanie bohaterów ,
bliskie rzekomo postawie pisarza , zostało ujęte
karykaturalni e i z góry niejako ośmieszone. Dlatego teatr Witkiewicza musimy rozumieć nie jak o
ins cenizowan°ie sztuki życ ia, ale jako szyderc~q
klęskę tej inscenizacji. Okrucieństwo, z jakim pisarz maluje swoich bohaterów, rodzi s ię z dwu
przyczyn, ściśle na siebie nałożonych. Grają oni
własn e życie w zamkniętych zespoła ch, w „klubach wtajemniczonych"; jednakże nie mogą wyzbyć się św iadomo ki gry. Dobrze wiedzą , że ni2
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przekroczą

nie

komedii, na

którą

sami siebie sk a zali,
które niegdy~
(w szczęśliwy c h czasa ch rozkwitu indywidualnoś ci) umożliwiały „wspaniałym tyranom" zaznawanie Taj emnicy w „czy sto życiowych wymiarach" walki o władzę, miłość, r e ligię, potęgę czy
wiedzę. Ty m samym sami dla siebie stają się
aktorami, k tórych dzi a ł a ni e poraża zła wia r ct:
św iadomo ś ć, że grają i tylko grają, rozkłada zdolność wnikni ę cia w „dziwność is t nienia"'. Metafi zyczny happ e ning - czy metafizy czna komedi a
delrartc - zmie nia się w końcu w e wstrętną zabawę, spod któr e j złośliwi e wygląda naj zwycza.ini e jsze rozprzężenie instynktów.
że

potrafią

sięgnąć

war to ś ci ,

Tej wewnętrznej kompromitacji witkie\viczowskich bohaterów odpowiada kompromitacja dzkj owa. Poni e waż (dla różnorakich względów, kt<'.irych nie pora roztrząsać) nadeszły czasy, kiedy
potrze by gatunku, a więc potrzeby, jak mniemał
\Vi t ka cy, społeczne i etyczne, pokonały ostatecz:n ie potrze by jednostki , este tyczne, mi s tyczne i fi ..
lozoficzne, utożsamione w pragnieniu Tajemnicy „. igraszki ostatnich ludzi stały się igraszkami
na wulkanie. groteskowo wykrzywionymi i wysoce ni e sma cznymi w porównaniu z ok olicznoś c iami. Kłamliw e od ·w e wnątrz, spóżnion e obi e kty wnie , pr zydają się już tylko samemu pisarzo" ·i, który - odt\~)arzają c porażkę sztuki ży c ia b uduj e dzi e ło sztuki prawdziwej. siebie samego
w p e łni m e tafizyczni e prz e żywając. Taki jes t
właśni e paradoks ar ty stycznej praktyki Witkacego: pokazując klęskę poszukiwa czy Taj e mni cy,
sam o wą Tajemnicę osiąga. Pasożytuj e na błaze1i
skich przedsięwzięciach , .byłych ludzi„! Nic dziw nego, że i on zostanie w końcu pokarany przez
histori ę .
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Jak widać najbardziej natrętnym „tematem "
dramaturgii witkiewiczowskiej jest doktryna pisarza; dokładniej zaś - niemożność spełnienia tej
doktryny we współczesnym społeczeństwie. Sandauer powiedziałby, że teatr Witkacego jest „samotematyczny"„. tyle, że przez negację: pokazuje
bowiem nieuchronną klęskę swego życiowego sobowtóra. Jest tak, jakby głównym natchnienie111
Witkiewicza była w a 1 ka z n ie n a z w a n a
h er ez j ą własnej doktryny, herezją, która by przyjmując bez zastrzeżeń teorię Tajemnicy głosiła jednak, że tę Tajemnicę można jeszcze
osiągnąć w „czysto życiowych przejawach" i ż.e
nie tylko Artysta jest w pełni Człowiekiem. Stalct
obecność tej „herezji" w pamięci i wyobraźni
Witkacego nie budzi w uważnym czytelniku najmniejszych wątpliwości.
Trudno mi roztrząsać dokładnie fantastyczną
Tajemnicy „. To wszakże pewne, że
autentyczna dziwność istnienia jawiła się Witkiewiczowi otcczona mnóstwem nam.iastek, surogatów, doznań quasi-metafizycznych, które wprawdzie zastąpić jej nie mogły, ale przypominały
o jej obecnofri i wprawiały w nostalgię. W Jed>_J··1 11m w11jściu bohater przeżywa wielką metafizyczną
rewelację.
Póżniej,
porównując
swe
olśnienie z rozmaitymi dziwnopodobnymi monetami, powiada:
psychologię

»żadne

poradzić nie morealistyczni],
8 n i e me taf i z y cz n ą, o st a te c z n ą, cizi wność tak zwaną „baśniową", bajkową po prostu,
_iuż jeżeli nie spotęgowaną dz i w ac z n ość ż yc· i a, którą nawet najpospolitszy bubek na dancingu odczuwać jest w stanie (.„) ten tak- zwany
po prostu „urok życia".«

gły:
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narkotyki („.) nic tu

dawały

dziwność

Sygnalizuje tak Witkacy

osobliwą gradację

czy
jest zapewne banalnej „dziwaczności", mniej już „dziwności realistycznej", wywoływanej przez narkotyki czy stę
żenie rzadkich uczuć, najmniej zaś filozoficznego zachwycenia „dziwnością istnienia", „jednością w wielkości", zachwycenia, dostępnego jedynie artystom, mistykom czy myślicielom. Tylko
te ostatnie Witkacy ceni„. ale swoim postaciom
każe przeżywć wszystkie, w zależności od miejsca, jakie zajmują w hierarchii istnień.

piramidę doznań: najwięcej

Albowiem zaznanie rzetelnej Tajemnicy Istnienia tak się ma do rozlicznych pojawień „dziwności realistycznej" i „dziwaczności życiowej" jak
autentyczna sztuka do sztuki życia. Doznania te
bywają niekiedy spokrevvnione choćby dlatego, że namiastka budzi nostalgię za autentykiem ...
ale zarazem gwałtownie przeciwstawne: Witkacy
pogardza przecież narkotycznymi cz:v dancingowymi nastrojami. Podobnie dandyzm, sztuka ży
cia sygnalizują, zapowiadają niejako sztukę praw
dziwą - choćby dlatego, że rodzą się z podobnej
(choć niezrozumianej i wypaczonej) potrzeby.„
jednocześnie jednak stanowią najgroźniejsze niebezpieczeństwo dla autentycznej twórczości. Hierarchii doznań odpowiada więc ściśle hierarchia
jednostek ludzkich. Członek przyszłego społeczeń
stwa mrówek nie będzie doznawał niczego, o czym
warto mówić, co najwyżej błahe „uroki życia",
stanowiące konieczne odprężenie po morderczej
pracy. Podejrzane „aspołeczne duchy bez formy"
przeżywają „dziwność realistyczną" narkotyzują się własnym życiem. Artysta zaś a dawniej mistyk, tyr;;rn itd. - doznają autentycznej
Tajemnicy.
Między tak uszeregowanymi doznaniami i po-
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staciami rozgrywa się cala t wórczość· Witkiewicza .
.Jej treścią jest pojedynek artysty z artystą ży
cia , dziwności autentycznej z życiową; wszys c ~'
jednak i wszystko zostanie zlikwidowane przez
nad c hcdząc e go robota i przez jałową monotoni ·~
przyszłości. która usunie zarówno sz t ukę prawdziwą jak komedię dandyzmu. Podobne składniki
odnaleźć można bez trudu w samym życiu Witkiewicza: wiadomo przecież , że wielbiciel Czystej
Formy i fanatyk Tajemnicy lubił bawić si ę ca 'ldem „re alistycznymi " mistyfikacjami, roztrrn~ał z całą trzeźwością - uroki narkotyków,
zachov.:ywał jak dandys , przynajmni e j wobec fil istrów„. i nie przestawał inscenizow a ć· ni eustan nych komedii między znajomymi.
J a n nło11s k i :

! rńc! e ł

D i.:.d ng nr 5, Hl70 r .
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t e ntrzt

\\' i t/uic e g o

Nasze widzenie Witkacego, mimo całą starankrytyki, jest (.„) wciąż jeszcze jednostronne.
Przyczy n tego stanu rzeczy można by znaleźć kilka. Pierwszą przyczyną są legend y, w których
Witkacy-kpiarz często przesłania Witkacego-pisarza i filozofa. Drugą przyczyną jest to , że utwory Witkacego mają pewną skazę wrodzoną. Polega ona na dążeniu do realizacji dwu zadań jednocześnie: śc igania Czystej Formy w utworach
mniej lub bardziej do niej zbliżonych, a zarazem
wykładanie w nich jej teoretycznych założeli,
więcej nawet, bo całej doktryny o Istnieniu Poszczególnym. Trzecia przyczyna jed nostro nności
w naszym widzeniu Witkac ego wynika stąd , że -mówiąc szczerze przy całe j fascynacji jego pi~arstwem jesteśmy niezdolni do przeżyć metafizycznych, choć możemy mniej lub bardziej poprawnie podjąć w sposób zracjonalizowany dywagacje na temat Tajemnicy Istnienia. Jako krytycy moż e my być lojaln ym i interpretatorami
teorii i praktyki Witkacego , ale jako aktorzy
i widzowie w teatrze jesteśmy produktami tego
społeczeństwa, które jak mówi Izydor w Jedynym wyjściu - „stało się samo pewnym rodzajem bóstwa na tle ogólnego zaniku u c zu ć metafiz ycznych". Dlatego bywamy uczul en i na rzeczywisty czy rzekom y profetyzm autora Szewców, ale dlatego też dalecy od metafizyczne:ś0
dreszczu, w teatrze na sztukach Witka cego przede wszystkim się śmiejem y .

KRYTYKA FRANCUSKA O

ność

Jerz y Ziomek: Poss ier personalne
dramatów Witkacego; D ia l o g Nr 3,
1971
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r.

„MATCE " W THEATRE
RECAMiER

W 1970 r. odbyła się prapremiera Matki w

PaOto co na temat autora, sztuki , spektaklu ma do powiedzenia krytyka francuska.

ryżu .

CLAUDE OLIVIER
W „LES LETTRES FRANCAIES"
Jak odbieramy dzisiaj Matkę, dzieło napisane
w 1924 r.? Jakie miejsce zajmuje ta „niesmaczna
sztuka" w naszym teatrze? Na pewno nie takie,
jakie zajęłaby - gdyby wystawiono ją 20 lat temu, przed „teatrem absurdu", którego jest wyraźną zapowiedzią nawiązującą zresztą mniej lub
bardziej do Dostojewskiego, Czechowa ora7.
Strindberga. Nie należy przy tym zapomina ć
o Gombrowicz u , równie późno przeż nas „o dkry tym ", którego Witkiewicz pop rze dza w czasie.
Jeśli jest oczywiste, że dzieło Witkiewicza winno
zająć we współczesnym teatrze miejsce, które od
dawna mu się należało, przedstawi enie dziś pokazane nie całkiem o tym przekonuje ... Wydaje
mi się, że reżyser popełnił błąd przyjmując kon wencję ekspresjonistyczną, która w pewnej mierze oddala widza od rozgrywanego przed nim dramatu . Uklad sceniczny Jacquesa Le Marquet, który zmierza do stworzenia zamkniętej przestrzeni ,
otaczającej aktorów i widzów, przez samą swą
sztuczność clęściowo niweczy sztuczność zami e rzoną przez autora , a niezbędną dla wyrażenia
jego dramatu ... Ponadto, miałem zbyt często wrażeni e, że narzucone założenie surowości, „okru-
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cicnstwa", było o wiele bardziej zewnętrzne, nii
odczute. Niemniej dobrze się stało, że
sztuka została wystawiona i jeśli nie wychodzi
się z niej całkowicie zadowolonym , ma się przynajmniej ochotę dalszego wgłębiania się w twórczość Witki e wicza. Jest to znak , że wieczór n:c
został zmarnowany.

głęboko

Al\DRE ALTER

w

„TEMOIGNAGE CHRETIEN"

„Najlcpszy z aktualnych spektakli wykracza poza granice historii. Jest to Matka polskiego pisarza Witkievv·icza ... który zdawał się przewidywać
wszystkie niebezpieczenstwa zagrażające dziś
sztuce, a teatrowi w szczególności ... Autor nazywa Matkę „sztuką niesmaczną". I rzeczywiśc ie
winniśmy doznawać jedynie wstrętu wobec tego
następstwa scen, przeciwstawiających matkę synowi, wobec tego baletu miłości i nienawiści
wśród przerażającego kręgu zdeprawowanych,
z którymi oboje dzielą występek. Ale ta odstrę
czająca sztuka fascynuje, ponieważ stanowi w vjątkowy moment teatru. Zbrodnia nie jest .tu
uwznioślona, lecz ukazana jako bezpośrednia
konsekwencja potępienia sztuki przez społeczen
stwo, którego nie podtrzymuje żadna wiara, żad
na metafizyka i dla którego sztuka jest jedynie
rozrywką skazaną na rychłą zagładę.

ski ej i skandynawskiej od Dostojewskiego do
Czechowa, Strindberga i Ibsena. Ale tu świado
mość operowania utopiami jest posunięta aż do
szyderczego zwątpienia, zgodnie z typowo polsk:J
tendencją
do autodestrukcji (odnajdujemy ją
u Gombrowicza i Mrożka) która o dobre 20 lat
wyprzedza naszą awangardę lat 50-tych. Ten
trup, który cudownie znika, umarli, którzy
zmartwychwstają, ten raj, co się otwiera na
kwitnącą wiśnię i to koncowe wezwanie, które
się urywa niedosłyszalnym bełkotem czyż nie
jest to czysty Ionesco? Dziś nie ma to już takiej
wagi, ani tej mocy oddziaływania, jak wówczas,
gdy francuska publiczność była niemożliwie
przywiązana do zdrowego rozsądku, świętych
praw i dobrego tonu. Nie czas więc chyba na
„odkrywanie" tego wstępnego etapu sztuki osobliwości, rozpowszechnionej już przez surrealizm,
ekspresjonizm i kolejne awangardy powojenne.
Ale Witkiewicz powinien zostać wyciągnięty
z mroku tak przez ludzi teatru, jak i przez wydawców; zespół Renaud-Barrault daje zdumiewający popis tego, czego taka dramaturgia wymaga od aktorów i co aktorom zawdzięcza ... Każ
dy teatr i każdy znawca teatru winien przejś<":
przez tę sztukę szyderstwa z dobroci i piękne>,
przez ten czyściec.

ROBERT KANTERS W „L'EXPRESS"
B. POIROT-DELPECH W „LE MONDE"
„Ten wysiłek „logifikacji" przeciwstawiony
„tragizacji" przypomina kosmologiczne i woluntarystyczne majaczenia całej tradycji sławian-
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„Sztuka oryginalna i niezwykle interesująca;
inscenizacja eksperymentalna, inteligentna i jednolita - rzecz rzadka; odkrycie nieznanego polskiego autora Witkiewicza; znakomita interpretacja - udany wieczór!" ...
2'l

'FRANCOIS -REGIS BASTIDE
W „NOUVELLES LITTERAlRES"
„Poznali śmy w tym roku Fryderyka Rolfe 'a.
ekscentrycznego Anglika, autora autobiograficlnej powieści Hadrian VII. Oto dziś poznajemy
ekscentrycznego Polaka , równie mało znanego jak
Rolfe , a czterdzieści razy bardziej ekscentryc znego - do tego stopnia, że wychodzi się z przedstawienia jego sztuki w najdziwaczniejszym , na
poły agonalnym stanie, w zdumieniu , że się jeszcze chodzi , że się oddycha, w gotowości ujrze nia
zjawy. W istocie mamy do czynienia z tekstem
delirycznym. lecz w swym szaleństwie konsekwentnym i ścis łym. I nie ma sposobu, aby prze .:lstawienie to mogło być inne. Gdyby nie było ono
takie właśnie, byłoby gorsze. Było doskonałe„.
Prz.eistoczenie Madeleine Renaud jest chyba najistc tniejszym doświadczeniem w jej wielkiej karierze. Michel Lonsdale jest owym „skomplikowanym erotomanem " nieuchwytnym, oślizłym,
nędznym, a jednak niezastąpionym prorokiem.
W sumie„ . wspaniała lekcja teatru 1"

Cyt. za Diatogie m Nr 3, 1971 r.; Witkacy
„d la mante re francaise" 1970
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STEFAN SNOPEK
HELENA CYBULA
f'racnwnia kape lu s zy dams kieh:

HELENA REDDIGK
Ki Now nik prncowni perukarskiej:

EUGENIUSZ

ORŁOWSKI

Kir·rownik pracowni sto larskiej:

JAN SYPEK
P ra ce n1ala rski c :

ALOJZY KLIMEK
Prace modelarskie:

EO:\'TUND ZIENTARSKI
R e kwi zy tor:
MICHAŁ STASZKIEWICZ~

Pr ;.yc cnvnin s zew sk a :

JAN BOROWIEC
Prace farbiarskie:

ELEONORA MURA WSKA
B rygadi e r sceny:

ZYGMUNT TRZCIŃSKI
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